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УЧЕБНА ПРОГРАМА 

 

1. ИЗВАДКИ ОТ УЧЕБНИЯ ПЛАН  

  

Код на 

дисциплината 

0106182-м   

Редовно обучение Задочно обучение Кредити  

Аудиторна Извънаудиторна Всичко Аудиторна Извънаудиторна Всичко  

Лек

ции 

Упражнения 

Семинари 

Учебни 

практики 

Други 

форми 

 
Лекции 

Упражнения 

Семинари 

Учебни 

практики 

Други 

форми 

 
 

Форми на 

аудиторна работа 
30    30 15    15  

Практически 

занятия 
           

Семинари  30   30  15   15  

Форми на 

извънаудиторна 

работа 

           

Подготовка за 

семинар 
   25 25    40 40  

Самоподготовка за 

текущ контрол и 

изпит 

   40 40    55 55  

Други форми            

ОБЩО 30 30  65 125 15 15  95 125 5,0 

 

 

 

2. ВОДЕЩ  ДИСЦИПЛИНАТА:    проф. д-р Стефан Иванов 



 

3. АНОТАЦИЯ 

Учебната дисциплина „Местни бюджети и регионални инвестиционни проекти” е 

задължителна за студентите, обучавани по магистърска програма „Икономически анализи и 

проекти за регионално развитие“. Целта е да даде базови знания на студентите за местните 

финанси и мястото им в системата на публичните финанси.  

В разработената учебна програма за дисциплината  „Местни бюджети” логическо 

свързано са разгледани следните проблеми: 
• Как възникват публичните блага, какви са основните разлики с частните блага. 

•  Какви публични услуги се предлагат в България, защо се налага те да се предоставят от 

държавата и от общините, какви за механизмите на разпределение на публичните услуги 

между централните и местните власти 

• Каква е структурата на общинските бюджети –различните видове общинските приходи 

и разходи 

• Система от показатели за анализ и оценка на финансовите различия и финансовото 

състояние на общините, на равнището на децентрализация  

В резултат от обучението студентите ще добият умения да оценяват кое равнище е най-

подходящо да предоставя съответните услуги, кои са адекватните източници на финансиране 

на услугите предоставяни от общините, да оценяват финансовото състояние на една община. 

Ще разберат смисъла и целите на политиката за децентрализация. Ще могат да оценяват 

равнището на децентрализация и да сравняват различни държави по ключови  показатели за 

децентрализация 

Учебната програма е разработена в съответствие с изискванията на МОН, както и на 

основата на практиката на общините, на НСОРБ и различни публикации, издадени в ЕС и Р 

България. 

Семинарните занятия – упражнения и дискусии, имат ярко изразена практическа 

насоченост и се засягат актуални проблеми н функционирането на местните власти в България. 

 В изпита на завършващите дисциплината магистри се включва анализ на бюджетите на 

реални общини и предложения за мерки за подобряване на финансовото им състояние. 

 

    Език на преподаване: български. 

 

 

4. СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА (като следва да се отрази хорариума) 

4.1. АУДИТОРНА ЗАЕТОСТ 

4.1.1. ЛЕКЦИИ (обособяване по раздели, теми и модули)  

№ Тема 

Хорариум 

Редовно 

обучение 

Задочно 

обучение 

1.  Публични блага. Естествена и етатистка теории за възникването 

им.  
1 1 

2. Публични блага. Чисти публични блага. Разлика между публични 

и частни блага 
2 1 

3. Видове публични услуги. Обхват на публичните услуги. 

Разпределение на публичните услуги между централната и 

местните власти 

2 1 

4. Източници на финансиране на публичните услуги. Подходящи 

източници за финансиране на местните услуги 
2 1 

5.  Местни бюджети. Принципи на изграждане. Бюджетни 

процедури. Структура на общинските бюджети 
2 1 

6. Бюджетни разходи. Структури: местни-делегирани; по функции, 3 1 



 

 

Актуална версия на типовата бланка за този  документ може да бъде изтеглена на адрес: 

www.unisz-iso.org 

 

по икономически елементи 

7. Бюджетни приходи. Структури – собствени приходи; държавни 

трансфери; привлечени средства 
3 1 

8. Видове местни данъци и такси 2 1 

9. Държавни трансфери. Формиране и разпределение на държавните 

субсидии за общините – за делегирани дейности, капиталова, 

изравнителна 

2 1 

10. Финансово състояние. Баланс между приходи и разходи 2 1 

11 Финансови различия.  2 1 

12 Инвестиционна активност на местните власти 2 1 

12 Международни сравнения 2 1 

13.  Държавна политика за децентрализация – цели, проблеми, 

резултати 
3 2 

ОБЩО  30 15 

 

 

4.1. 2. УПРАЖНЕНИЯ (обособяване по раздели, теми и модули)  

№ Тема 

Хорариум 

Редовно 

обучение 

Задочно 

обучение 

1. Видове общински услуги и източници на финансиране 4 1 

2. Обхват на публичните услуги и големина на общините 3 1 

3. Междуобщински различия. Изравнителна субсидия 3 1 

4. Инвестиционни проекти, изпълняване от общините –видове, 

проблеми, резултати 
5 3 

5. Анализ и оценка на финансовото състояние на общините 5 3 

6. Анализ и оценка на равнището на децентрализация 5 3 

7. Удовлетворност на гражданите от предоставяните им публични 

услуги  
5 3 

ОБЩО  30 15 

 

4.2. ИЗВЪНАУДИТОРНА ЗАЕТОСТ  

№ Тема 
Хорариум 

РО ЗО 

 Подготовка за упражнения, за текущ контрол и за изпити 40 55 

Общо  40 55 

 

 

5. ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО (материална и техническа обезпеченост) 

Обучението се осъществява чрез лекции, упражнения и работа по индивидуални задачи. 

Необходимо материално осигуряване: дъска, маркер, преносим компютър, мултимедия, 

интернет връзка. 

5.1 Лекции  

Лекциите се онагледяват чрез схеми, таблици, диаграми. Целта е: 

 1. Да се овладее теоретичната основа по дисциплината. 

 2. Да се разшири представата на магистрите за теоретичните и приложните аспекти на 

местните бюджети. 

 3. Получените знания да създадат възможност за повишаване на административния 

капацитет и управленска култура на специалистите-икономисти. 

 4. Изучаване на документи и нормативни актове, свързани с  проектната дейност. 

http://www.unisz-iso.org/


 

 

Актуална версия на типовата бланка за този  документ може да бъде изтеглена на адрес: 

www.unisz-iso.org 

 

5.2 Упражнения 

Разширяване на теоретичната база от лекциите чрез разглеждане и дискутиране по 

допълнителни въпроси, касаещи получаване на информация, преки наблюдения върху работата 

на местните органи за управление и местната администрация, добиване на умения за 

използвани механизми за анализ и оценка на финансовото състояние на общините.  

5.3 Семинари 

  

6. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ЗНАНИЯТА НА СТУДЕНТИТЕ  

Прилагат  се критерии, отработени в учебната практика на Стопанския факултет, 

съобразени с европейската практика и специфизирани от индивидуалната критериална система 

на преподавателя. 

Крайната оценка се формира по шестобалната система и се изразява също по 

Европейската система за трансфер на кредити. Минималната оценка, при която обучението се 

счита за успешно приключено е „Среден (3)“, съответно по Европейската система – оценка 

„Е“. 

Съответствието между оценките по шестобалната и по Европейската система е 

(вж.таблицата): 

 

Шестобална 

система 

Отличен (6) Много добър (5) Добър (4) Среден (3) Слаб (2) 

Европейска 

система 

A B C D E FX F 

Кредити Присъждат се кредити по учебния план Не се присъждат 

кредити 

 

 

СИСТЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ЗНАНИЯТА НА СТУДЕНТИТЕ 

 

Окончателната оценка от годишния изпит се оформя въз основа на показаните знания 

от: 

 

Присъствие (лекции, упражнения) и участие в дискусиите       10% 

Курсова работа, доклад на семинар или друга разработка         40% 

Изпит                                                                                                50% 

 

Скала за оценка: 

                              60%            –  Среден (3); 

                              61 – 73%    –  Добър (4); 

                              74 – 85%    –  Много добър (5); 

                              над 85%     –  Отличен (6). 

 

7. КОНСПЕКТ 

 
 

1.  Публични блага. 

2. Вертикално разпределение на публичните услуги . 

3. Общински бюджет – структура, фази, 

4. Видове общински приходи 

5.  Собствени приходи 

6. Държавни трансфери  

7. Видове общински разходи 

8. Финансово състояние 

http://www.unisz-iso.org/


 

 

Актуална версия на типовата бланка за този  документ може да бъде изтеглена на адрес: 

www.unisz-iso.org 

 

9. Финансови различия. 

10. Децентрализация. 
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9. ПРИДОБИТИ УМЕНИЯ В РЕЗУЛТАТ НА ОБУЧЕНИЕТО (теоретични и практични) 

 

Дисциплината дава следните основни теоретични и практически знания относно: 

• Видовете публични услуги и начинът на разпределението им по равнища на териториално 

управление;  

• Общинските бюджети и мястото им в публичните финанси;  

• Общинските приходи и разходи;  

• Системата за анализ и оценка на финансовото съсотяние на общините; 

• Смисълът и целите н политиката за децентрализация.  

 

Изготвил програмата: 

 

                                                                                 проф.д-р Стефан Иванов 

                                                                                    

Януари 2016г. 
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